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Uwaga:

1. Osoba skladaj<1ca oswiadczenle obowl<1zana jest do zgodnego z prawd<1, starannego I zupelnego
wypelnlenia katdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nle znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisae "nie
dotyczy".
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowi<1zana jest okreslie przynaleznose poszczeg61nych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowi<1zan do maj<1tku odr'fbnego i majqtku obj'ftego malZensk'l
wsp61nosci q majqtkow'l.
4. Oswiadczenie 0 stanie maj'ltkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie 0 stanie majqtkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni'fzne.
6. W cZ'fsci A oswiadczenia zawarte s<1 informacje jawne, w cZ'fsci B zas informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoSci.

CZEiSC A
Ja, niz.ej podpisany(a), .~E.~.f..~.?:.~.~.f ....?~.?~.~....~~?.~.~t!.~.'~.~~.....,."........,........................,"".,..,",............,"'"''''"''',..'''''''' '''".............................
(imiona i naZWISKO Oraz nazwiSKO rodowe)

urodzony( a) .Q~..:. ~..'c..:..1. .??? ... 0:.:.... ':'...5..~. lO. J:, +..:: .a.C;.t: .......................................................................................................,......, ."... ,......,',..

,:; ~ 9.9:" ~ ~, ....................,..'......................,...... .............. . ........•....
.... ,..,.., ....... " ...... ",............................................. " .............. " .................................................... " .... " .... "."."."."." .................... " . " .... " ..... "." .... " " .... " ...... "." ........... " ..............
(miejsce zatrud"uenia, stanowisko !ub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami uslawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz, U, z 2001 r Nr 142.
paz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, paz.
1806), zgodnie z art, 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz'lce w sklad malzenskiej wspolnosci
maj'ltkowej luI:> stanowi'lce moj maJ'ltek odr~bny:

L
Zasct:>y pe~
.. srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: .3.~}(),:,6g..." , " " ' ....,..,..,........, ..,..... , .. , ......... ..

.. srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: ...n....-..,.....,.,..

.. papiery wartosciowe:
, .....,..,..,..........,........,.................,..,......................, na kwot~: ............ '"'' .. ,... ,.... ,""',.."..,..,,,..,"',.... ,..,..,........,.......,.....,..,.....................,...........,,'"
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I.
1. Oom 0 powierzchni: ................................. ;.:c.c ..;;;;.;.,..c;" .... m 2, 0 wartosci:
tytul prawny: .......................................................................................................................
2. Mieszkanie 0 powierzchni: ................................................ c.c.. m 2, owartosci: ..c.c..;..
So .~CJ
;;c ..c.c1........................................................ .
tytU! prawny: .~;.l..a..~.E.~.~.~................ ...................................... .. .......................... ................. . . . . . . . .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ..';.!:.'".... '.''''.:c.'i~.z.:t ............................................................... ' powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy: ....................................................................................
ty1ul prawny: ........................................................................................ ..
Z lego tytulu osiC!gnC!!em(~!am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

o wartosci:

55.00e razerr, z mieszk3niem

tytul prawny:

.:::~.p.,~,1;,~·,.~.~.~.0.?.~.~ .................

u

. . . . . . . . . . a . a •••• ' . . , . . , •• , . . , . . , . . , . . . ,

III.
1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsi~biorc6w, w ktorych uczestniczC! takie osoby - nalety podac liczb~ i emitenta udzial6w:

udzialy te slanowiC! pakiel wi~kszy nit 10% udzial6w w spolce
Z lego tytulu osiC!gnC!lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

2 Posiadam udzialy w innych spo!kach handlowych -

nalezy podac liczb~ i emilenla udzial6w

.D.*.~.... 9.:?!::.Y..~.~.z ...,.. ,.. ,...............,.........,......".......,.....,.. ,.. ,.. ,.. ,..............................,.. ,.. ,.. ,..........................................................................................................

Z lego Iylulu osiC!gn'1lem(~!am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsi~biorc6w, w kl6rych uczeslniczC! takie osoby - nalezy podac liczb~ I emllenla akcjl:
..!],~.::....9.:::.~.y..~.~,x" ...'"'''.'''''''.,..,..,..''''''''..,..,..,.'''..,..,..,.............................."...."."..,.".".".".......".,,,,,,,.......
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•

akcje te stanowi q pakiet wiE;lkszy nit 10% akcji w sp6/ce
Z lego tytulu osiqgnqlem(E;llam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych -

nalezy podac liczbE;l i emitenla akcji:

nie

Z lego Iytulu oslqgn'l.lem(E;llam) w roku ubleglym doch6d w wysokosci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wylqczenlem mlenia przynaleZnego do jego majqtku
odrE;lbnego) od Skarbu Panslwa, Innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
lerytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastE;!puj'l.ce mlenie. kt6re
pod legato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia I dalE;! nabycla, od kogo:
"!?,~.~,,,,9.9..!,.y',~,~,'i... ,.,.. .. "n"_•••• ,', • • "", ... "" •.. ,, •. ,.•• ,",, ••.. ,',., ... ,,' "_." •.••

VI.
1. ProwadzE;! dzialalnosc gospodarCZq (nalezy podac formE;! prawnq I przedmlol dzialalnosci):

- osobiscie:
-wsp6lnie z Innymi osobami:
Z lego tylulu oslqgnqlem(E;llam) w roku ubieglym przych6d I doch6d w wysokosci:
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczqlub jestem przedstawlcielem pelnomocnikiem taklej
dzialalnosci (nalezy podat formE;l prawnq i przedmiot dzlalalnosci):

- osoblscie:
-wsp6lnle z innymi osobaml:
Z lego tytulu oSiqgnqlem(E;!lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosCi: ....
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VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa. siedziba sp61ki):
-jestem czlonkiem zarz'ldu (od kiedy):
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .;n:;.~i.e~ ....c.:..: .,..~.~.L ...............................................................................................
Z lego tytulu oSi'lgn'llem(Ellam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

nie

do"

.,,~.~.::::,<.::CA

................................

VIII.
Inne dochody osi'lgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajElC, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
zi

dieta

IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy poda6 markEl, model i rok produkcji):
Mor:deo rok

x.
Zobowi'lzania pieniElzne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w Iym zaci'lgniEite kredy1y i pozyczki
oraz warunki, na jakich zoslaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokosci):

ir }

Bank
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Adres zamieszkania osoby skladajqcej oswiadczenie:

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie \I cz,,?sci A (adres):

4. ,~.~,~.... ?~~..Y..~,~.¥,,, ...",,,,..............,.,......,'..'",....,........,.......,..............,." ........,.

Powyisze oswiadczenie skladam swiadomy(a), it na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci,

Szklarka 26.04.2017 r.
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